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INTRO TIL  
GENERALFORSAMLING 



DAGSORDEN FOR FSC DANMARKS 
GENERALFORSAMLING DEN 08.05.2018 
Dagsorden jf. vedtægter 
• Valg af ordstyrer og referent  
• Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling  
• Valg af to referatkontrollører 
• Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse 
• Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2017  
• Fastsættelse af medlemskontingent 
• Fremlægning og godkendelse af budget for 2018 
• Valg til bestyrelse 
• Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse 
• Organisatorisk orientering 
• Evt. 
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FORMANDENS BERETNING 



FSC DANMARK RUNDER 
ET SKARPT MEDLEMSHJØRNE: 

100 MEDLEMMER 



DE NYE MEDLEMMER  
2017 

•BetterGreen ApS 

•Dansk Erhverv 

•Duracert ApS 

•Fritzøe Engros AS 

•Horn Bordplader A/S 

•IKA – foreningen af offentlige indkøbere 

•International Furniture A/S 

 

 

 

 

•International Timber Trading ApS 

•JNP Consulting 

•Kronospan ApS 

•Rosendahl Design Group A/S 

•Skov-Link A/S 

•Troldtekt A/S 

•Wennerth Wood Trading ApS 



GODT PÅ VEJ MOD 

30% I 2020 













MISSION 

FORBRUGER 
EFTERSPØRGSEL 
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ÅRETS RESULTAT 2017 



Årets Resultat: 72.604 DKK     Egenkapital efter 2017: -333.993 DKK 

ÅRETS RESULTAT 



DAGSORDEN FOR FSC DANMARKS 
GENERALFORSAMLING DEN 08.05.2018 
Dagsorden jf. vedtægter 
• Valg af ordstyrer og referent  
• Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling  
• Valg af to referatkontrollører 
• Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse 
• Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2017  
• Fastsættelse af medlemskontingent 
• Fremlægning og godkendelse af budget for 2018 
• Valg til bestyrelse 
• Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse 
• Organisatorisk orientering 
• Evt. 
 



Fast 
FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSKONTINGENT 
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BUDGET 2018 



Budgetteret resultat: 210.160 DKK     Budgetteret egenkapital: -123.833 DKK 

2018 BUDGET 
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VALG TIL BESTYRELSEN 

KANDIDATER TIL DET ØKONOMISKE KAMMER (LEDIGE PLADSER : 1) 
• Kristian Fribo, STARK 
 
KANDIDATER TIL DET MILJØMÆSSIGE KAMMER (LEDIGE PLADSER : 2) 
• Nora Skjernaa Hansen,  Danmarks naturfredningsforening 

 
KANDIDATER TIL DET SOCIALE KAMMER (LEDIGE PLADSER : 3) 
• Ingen opstillede 

 
 

Andre der ønsker at opstille? 
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NY LEDELSE HOS  
FSC DANMARK 

Søren Dürr Grue 
Direktør 
 

Loa Dalgaard Worm 
Strategisk Direktør /  
Chief Digital Transformation 
Communications coordinator 



HVAD KAN VERDENSMÅLENE  
GIVE MIN VIRKSOMHED ? 

v. Morten Jastrup og Anders Barsøe 
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